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Si aku yang rewel
Article source from http://www.sabda.org

ayat Bacaan: lukas 1:39-55
“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku 
bergembira karena Allah, Juruselamatku, 
sebab Ia telah memperhatikan kerendahan 
hamba-Nya.” (ayat 46-48)

Hannah whitall smith berkata, “Si Aku adalah 
pribadi yang paling rewel. Ia menuntut tempat 
duduk terbaik dan tempat paling tinggi bagi 
dirinya sendiri, dan yang merasa paling dilukai 
jika tuntutannya tidak diperhatikan. Sebagian 
besar perselisihan di antara para pekerja 
Kristen muncul dari pemujaan Aku yang 
raksasa. Betapa sedikitnya di antara kita yang 
memahami rahasia pengambilan tempat kita 
yang sebenarnya di ruang-ruang yang paling 
bawah.”

Tetapi, si Aku tak menguasai maria, 
ibu Yesus. maria taat kepada Allah. Ketika 
malaikat datang kepadanya memberitahu 
bahwa ia akan mengandung dan melahirkan 
seorang anak dan menamainya Yesus, ia 
berkata, “Sesungguhnya aku ini hamba 
Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu 
itu”. saat mengunjungi elizabeth yang juga 

mengandung secara ajaib, ia disanjung 
dan dipuji sebagai ibu Tuhan. Tetapi ia tak 
meninggikan dirinya, melainkan merendahkan 
diri dan mengakui bahwa apa yang dialaminya 
karena kemahakuasaan Allah semata. maria 
tak hanya menunjukkan pujian, ketaatan dan 
kerendahan hatinya saat berhadapan dengan 
Allah tetapi juga ketika berhadapan dengan 
manusia.

Jadi, kerendahan hati di hadapan 
Allah diukur dengan kerendahan hati yang 
ditunjukkan kepada sesama. Kerendahan hati 
di hadapan Allah hanyalah khayalan belaka, 
kecuali kebenarannya terbukti di hadapan 
sesama kita setiap hari. Kerendahan hati 
yang sejati bukanlah yang kita tunjukkan di 
hadapan Allah dalam doa, tetapi kerendahan 
yang kita lakukan dalam kehidupan kita 
sehari-hari.

kerendahan hati di hadapan allah tidak 
berarti apa-apa bila tidak terbukti dalam 
kerendahan hati menghadapi pencobaan 
sehari-hari di hadapan sesama - andrew 
Murray

Open riverS in high placeS
isaiah 43:19
“Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth; 
Shall you not know it? I will even make a road in the 
wilderness and rivers in the desert.” (nKJV)

yesaya 43:19
“Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, 
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu 
mengetahuinya? Ya Aku hendak membuat jalan 
di padang gurun dan sungai-sungai di padang 
belantara.”
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hiDup yang DiBerkaTi Tuhan

Ada orang berkata tahun 2017 akan 
semakin BeRAT, tetapi cobalah 
masukan huruf “K” di tengah kata 

“berat”, maka kehidupan tahun 2017 ini tidak 
lagi menjadi berat, tetapi menjadi “BERKAT”. 
siapakah huruf “K” yang dimaksud? diA 
adalah “KRISTUS”.

Ketika kita selalu mengikutsertakan 
KRisTUs dalam setiap langkah kehidupan 
kita, maka kehidupan kita tidak lagi menjadi 
berat, tetapi menjadi penuh BeRKAT. Apapun 
yang akan kita hadapi di tahun 2017 ini, setiap 
masa memiliki keindahanya tersendiri.

Ada anugerah TUHAn yang dilengkapkan 
di dalam kita, yang cukup bagi kita untuk 
menjalani setiap masa. Jangan pernah 
menyesali waktu yang telah lalu, tetapi 
BAngKiT dan BenAHiLAH segALA 
sesUATU, BeResKAn HATi dan KeJARLAH 
KeTinggALAn dan LAKUKAn APA YAng 
HARUs diLAKUKAn dengAn mATA 
TeRTUJU KePAdA TUHAn.

di dalam setiap aspek kehidupan kita, yang 
kita butuhkan hanyalah hikmat dari TUHAn, 
yang berdasarkan kebenaran, yang dihasilkan 
dari persekutuan, keintiman dan pengalaman 
pribadi dengan-nYA melalui Firman dan 
Roh Kudus-nYA. “Karena TUHANlah yang 
memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang 
pengetahuan dan kepandaian.” (Amsal 2:6)

mari TegUHKAn imAn untuk hidup 
dengan hikmat TUHAn lebih lagi di tahun 2017 
dalam penyertaan dan perkenanan TUHAn.

“Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, 
dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari 
zaman purbakala! Lihat, Aku hendak membuat 
sesuatu yang baru, yang sekarang sudah 
tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, 
Aku hendak membuat jalan di padang gurun 
dan sungai-sungai di padang belantara.” 
(Yesaya 43:18-19)

“Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati 
engkau dalam segala pekerjaan tanganmu.” 
(Ulangan 2:7a)

peTruS + yeSuS = pOSiTif

dalam dunia yang sangat skeptis 
ini, masyarakat sangat sulit untuk 
melihat sisi positif dalam kehidupan 

seseorang. sisi negatif menjadi bahan 
pembicaraan bahkan menjadi komoditi berita 
yang menarik banyak perhatian. Berapa 
banyak berita positif yang kita dapat temukan 
di TV, koran dan internet pada masa ini? 
ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat 
sangat peka terhadap berita negatif.

secara jujur, kita sering terjebak dalam 
arus yang sama sehingga menjadi orang 
yang ahli dalam mengkritik dan kehilangan 
kemampuan untuk melihat sisi positif dalam 
kehidupan orang di sekeliling kita.

sejarah mencatat bahwa seseorang 
yang bernama Yesus melihat potensi 
seorang nelayan israel bernama Petrus jauh 
sebelum dia sendiri menyadarinya. Yesus 
tahu bahwa Petrus akan menghianati bahkan 
meninggalkan dia pada saat-saat kritis, 
namun ini tidak mengurangi rasa percaya dia 
kepada Petrus. Yesus bahkan memilih Petrus 
menjadi salah satu tokoh kegerakan yang 
menyelamatkan banyak orang.

Apakah kita mempunyai cara pandang 
yang sama seperti Yesus? dapatkah kita 
melihat sisi positif orang-orang yang ada di 
sekeliling kita. maukah kita mengasihi orang 
yang menghianati kita bahkan rela mati untuk 
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gaMBar Dan rupa Tuhan

SaaT...

ayat Bacaan: 2 korintus 3:18
“Dan kita semua mencerminkan kemuliaan 
Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. 
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari 
Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah 
menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam 
kemuliaan yang semakin besar.”

kita mencerminkan kemulian Tuhan dengan 
tidak berselubung artinya kita sekaligus 
representatif Allah:
•	 	Ketika	orang	lain	melihat	kita	maka	mereka	

akan mengenal Allah yang kita sembah ada 
dalam diri kita. 

•	 	Ketika	orang	lain	melihat	kita	maka	mereka	
dapat menemukan semua sifat dan karakter 
Kristus ada di dalam diri kita.

•	 	Ketika	orang	lain	melihat	kita	maka	mereka	

saat hati berkata ingin, namun Allah berkata 
TUnggU...

saat AiR mATA menetes semakin deras, Allah 
berbisik dengan lembut TeRsenYUmLAH...

saat semua terasa memBosAnKAn, Allah 
berkata BeRTAHAnLAH...

menemukan kasih, sukacita dan damai 
sejahtera Allah ada di dalam diri kita

Jadi kita tak perlu mengekspresikan orang lain 
dalam hidup kita, kita tak perlu menjadi orang 
lain, kita harus berpusat pada Kristus (Christo 
Centris).

Kristus  lah yang menjadi tujuan hidup 
kita,  orang lain bisa berubah karena melihat 
perbuatan kita yang merupakan cermin 
kemuliaan Tuhan:
•	 	Jadilah	 Kristus	 dalam	 hidup	 kita	 dan	

semakin bertumbuh semakin besar agar 
secepatnya serupa dan segambar dengan 
diA 

•	 	Jadilah	pembawa	hidup	Kristus	dalam	hidup	
kita, sebagai pengharapan bagi orang lain

selamat menjadi berkat bagi orang lain.

saat pundak terasa lelah memikul beban, 
Allah menguatkan dengan kata “teruslah 
MELANGKAH...”

saat kemarahan menguasai diri, 
Allah menenangkan dengan berkata 
BeRsABARLAH...

mereka?
secara manusiawi sepertinya hal di atas 

tidaklah mungkin, namun sejarah mencatat 
bahwa Yesus rela mati untuk Petrus bahkan 
termasuk anda dan saya. Yesus lakukan 
ini semua dengan satu alasan, dia melihat 
potensi kita dan rela meng-investasikan 
hidupnya sehingga banyak orang dapat 
diselamatkan.

Petrus, anda dan saya adalah orang 
yang tidak sempurna, namun hanya dengan 
pertolongan Yesus, anda dan saya dapat 
melakukan banyak perkara besar yang tidak 
terpikirkan sebelumnya.

“Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau 
adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku 
akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut 
tidak akan menguasainya.”
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21 TanDa Orang yang SuaM-SuaM kuku
1.  Tidak berdoa.
2.  saudara mengetahui Firman tetapi tidak 

benar-benar	hidup	di	dalam	firman.
3.  Pikiran tentang mAsALAH KeKeKALAn 

tidak lagi berada di hati saudara
4.  saudara menikmati dosa tanpa merasa 

bersalah.
5.  Keinginan untuk hidup dalam kekudusan 

dan terpisah dari dunia tidak lagi 
menjadi gairah saudara.

6.  mengejar uang, harta dan posisi terlalu 
membayangi pengejaran saudara 
terhadap KRisTUs.

7.  saudara dapat mendengarkan musik 
rohani yang memuliakan Tuhan dan 
musik duniawi yang memuliakan dosa 
dengan alasan dan pembenaran.

8.  saudara dapat mendengar orang-orang 
yang belum percaya mengejek gereja 
dan hal-hal kekal tanpa merasa sedih.

9.  Kepedulian utama saudara adalah 
kesenangan dan kenyamanan saudara 
sendiri.

10.  saudara tidak lagi memiliki KeLAPARAn 
YAng mendALAm untuk TUHAn.

11.  saudara tidak lagi hidup dengan hati 
yang penuh dan bersyukur.

12.  saudara memiliki sedikit kepedulian 
terhadap jiwa-jiwa orang lain.

13.  saudara selalu melihat tingkat 

kerohanian diri sendiri dalam hal yang 
positif.

14.  saudara lebih peduli tentang doktrin 
hewan peliharaan saudara daripada jiwa 
manusia

15.  olahraga, hiburan, mainan dan gadget 
menjadi berhala dalam hidup saudara

16.  saudara lebih peduli dengan gambar 
luar saudara daripada kenyataan 
batiniah saudara.

17.  saudara memiliki kepala penuh 
pengetahuan Alkitab dan keras hati.

18.  saudara didorong oleh keinginan daging 
yang begitu besar. (Berbagai kecanduan 
- porno,dan dosa seksual lainnya, obat-
obatan, alkohol, perjudian, dll)

19.  saudara mengagumi Firman Tuhan tapi 
tidak melihat betapa perlunya untuk 
berkomitmen serius mengikutinya.

20.  saudara pergi ke gereja untuk 
merasakan sesuatu, bukan untuk 
mendengar dan menanggapi.

21.  saudara sangat mengejar pengakuan 
manusia dan bukan dari Tuhan.

Jika saudara merasakan gejala pada diri 
anda seperti salah satu tanda di atas, mari 
kita benahi diri kita. Ambil-lah waktu untuk 
membuat komitmen baru di dalam Tuhan dan 
kembali di jalan yang benar. god bless!

saat keegoisan memuncak, Allah meluluhkan 
hati dengan berkata mengALAHLAH..

Karena TUHAn maha Tahu rancangan 
apa yang mendatangkan kebaikan untuk 
kehidupanmu.

wahai sahabat, manakala hati tak 
menentu, tanpa kita sadari TUHAn menghibur 
kita dengan menghadirkan insan terpilih 

sebagai petunjuk jalan ke arah yang lebih baik 
agar kita mampu mengambil hikmah di balik 
semua peristiwa.

sesungguhnya, Allah akan memberi apa 
yang engkau perlu, bukan apa yang engkau 
mau. Karena dirimu begitu berharga di mata-
nya, Tuhan telah merancangkan yang terbaik 
buat kamu dan aku.
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Self reflecTiOn

ayat Bacaan: filipi 2:4
“...janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan orang lain juga.”

Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya 
untuk diri sendiri, egois, tidak peduli orang 
lain. ini tabiat ‘manusia lama’ yang harus 
ditanggalkan, sebab di dalam Kristus kita 
adalah ciptaan baru.

Usha Uthup, seorang yang disebut-
sebut sebagai penyanyi pop terkenal di 
india, meminta mother Teresa membantunya 
mengorganisir pengumpulan dana untuk 
misionaris cinta kasih.

mendengar idenya mother Teresa 
berkata, “Usha, saya tidak membutuhkan 
uang. Dapatkah engkau memberi saya 
waktumu? Itulah yang saya ingin dari kamu. 
Saya tahu kamu banyak menghadiri pesta 

sosial, lain kali kalau engkau menghadiri pesta, 
kumpulkan sisa-sisa makanan dan berikan 
kepada orang miskin.  Ini akan menjadi sulit 
bagimu tetapi engkau harus melakukannya.”

Usha melakukan pekerjaan yang 
rendah itu untuk memenuhi janjinya kepada 
mother Teresa, yang telah memberi tahu 
dia sebelumnya, “Usha kumpulkan sisa-sisa 
makanan demi orang-orang miskin tetapi 
jangan memberitahu kepada tuan pesta 
untuk siapa engkau memberi.”

mother Teresa memberi contoh melalui 
pelayanan, perbuatan dan kata-katanya. 
Kepedulian kepada sesama dilakukan dan 
diajarkan mother Teresa dan manfaatnya 
dapat dirasakan orang lain.

MengaSihi SeSaMa BerarTi TiDak 
aDa keBencian, TiDak MenghakiMi 
Dan Selalu BerBuaT keBaikan.

peDuli Dengan SeSaMa
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ABoUT
rOck MiniSTry singAPoRe

kOMuniTaS
MeSianik (kM)

every 1st and 3rd Friday, 07.30 Pm
kM aBrahaM
ibu Helen (65) 9628 3796
(east Coast)

every Thursday, 07.30 Pm
kM JOhn The BapTiST
& kM Daniel
Lenny (65) 9457 7470
ervita (65) 9071 0442
(Ang mo Kio/orchard)

every Friday, 07.30 Pm
kM DaviD & kM SaMuel
sumarto (65) 9144 6605
(serangoon/Upper Thompson)

every Thursday/Friday, 08.00 Pm
kM JOSeph (yOuTh)
Alink (65) 9066 4130
(Toa Payoh/Braddel)

For more information:
email: gbirock.sg@gmail.com    |    web: www.rocksg.org    |    Tel: (65) 6251 5378

Pak Harry Pudjo: (65) 8876 0979    |    ibu Tammie: (65) 8428 3739

ROCK MINISTRY SINGAPORE COVERED BY: Enjoy Church
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yOuTh Service
Happy new Year!
Juanita (65) 8322 6412

chilDren’S church
every sunday, 10.30 Am
Alink (65) 9066 4130

prayer MeeTing
every saturday, 12.30 Pm
Coronation Rd 21A
(kediaman bapak gembala)
Adon (65) 9379 2713

anda ingin belajar alkitab?
Visit www.sabda.org

now you can SuBScriBe:
•		Our	digital	Kingdom	news	at	www.rocksg.org
 we will send it every tuesday
•	 Our	weekly	sermon	(video)	at
 www.youtube.com/user/gbirocksg

SunDay Service

10.00 aM 

holiday inn Singapore
Orchard city centre
11 Cavenagh Rd, singapore 229616

For further information about the details 
of the location, please contact
Dede at (65) 9856 8720


